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Bytomscy sportowcy nagrodzeni przez
marszałka
Bytom, Mieszkańcy

70 lat po ślubie
Bytom
Bytom jest jednym z najstarszych miast historycznego Górnego
Śląska, które znajduje się w samym centrum GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. To miejsce, z którego w drugiej
połowie lat 30. ubiegłego wieku można było dojechać koleją w
niespełna pięć godzin do Berlina. Dziś w Bytomiu na
powierzchni 69,44 km kw., mieszka około 150 tysięcy osób.
Kiedyś w mieście działało 7 ogromnych kopalń węgla i 2 huty
żelaza. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie ciężki przemysł
ukształtował to miasto i nadał mu specyficzny charakter.
Bytom uplasował się w pierwszej dziesiątce najbardziej
zielonych miast na Śląsku. Tereny zielone w mieście stanowią
aż 20 procent jego powierzchni. To nie tylko lasy, ale również
urocze skwery i parki. Trzy z dwunastu parków są zabytkowe. To
Park Miejski im. Franciszka Kachla, Fazaniec w Szombierkach
oraz Park Ludowy w Miechowicach. Poza parkami Bytom może się
też pochwalić Miechowicką Ostoją Leśną, Żabimi Dołami,
Rezerwatem Segiet i Suchogórskim Labiryntem Skalnym. Między
Bytomiem a Tarnowskimi Górami, w pokopalnianych chodnikach i
sztolniach znajduje się największe w Polsce zimowisko
nietoperzy.
W Bytomiu został stworzony najszybszy na świecie przemysłowy
procesor z rodziny 8051. Jego premiera miała miejsce w 2011
roku. Jest on ponad 75 razy szybszy i 70 procent bardziej
wydajny od najszybszych procesorów, które są oferowane przez
firmy na rynku.

W Bytomiu czynna jest najstarsza, nieprzerwanie funkcjonująca
Kolej Wąskotorowa na świecie. Z kolei ulicą Piekarską biegnie
najkrótsza linia tramwajowa w Polsce. Trasa ma zaledwie 1340
metrów i obsługuje 5 przystanków. Tramwaj linii 38 jest
najstarszym w Europie wozem, kursującym regularnie.
Bytom stoi zachwycającą architekturą i pięknymi budynkami. Na
szczególną uwagę zasługuje Muzeum Górnośląskie i jego
ponadstuletnia historia. Muzeum od lat gromadzi i udostępnia
zwiedzającym
eksponaty
przyrodnicze,
etnograficzne,
archeologiczne, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi
dzieła sztuki. Jest jednym z najważniejszych punktów na
muzealnej mapie Polski, wyróżniając się regionalnym, śląskim
charakterem.
Na podobne uznanie zasługuje neoklasycystyczna Opera Śląska,
zabytkowy kościół św. Jacka i Elektrownia Szombierki, która
znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego. Charakterystyczny dla Bytomia jest również Szyb
Krystyna. To jeden z jego symboli, a także punkt orientacyjny,
bo 57-metrowa wieża widoczna jest z wielu miejsc w mieście.
Wielu osobom z województwa śląskiego Bytom kojarzy się ze
sportem. To między innymi za sprawą działającego od 1920 roku
klubu piłkarskiego Polonia Bytom oraz Towarzystwa Miłośników
Hokeja Polonia Bytom, jednego z najbardziej utytułowanych
polskich klubów hokejowych. Sportową dumą miasta są też
judocy, którzy zdobywają najwyższe trofea na całym świecie. W
ich dorobku znajdziemy medale mistrzostw Polski, Europy,
świata i Igrzysk Olimpijskich. Dziś Czarni Bytom są jednym z
najlepszych i najsilniejszych kadrowo klubów judo w całej
Polsce.
W bytomskich Dolomitach padł pierwszy klaps do serialu
„Wiedźmin”. W Bytomiu urodził się Mariusz Kałamaga, jeden z
najbardziej znanych polskich artystów kabaretowych.
Niewiele osób wie, że to właśnie w Bytomiu został stworzony

najszybszy na świecie przemysłowy procesor z rodziny 8051.
Jego premiera miała miejsce w 2011 roku. Jest on ponad 75 razy
szybszy i 70 procent bardziej wydajny od najszybszych
procesorów, które są oferowane przez firmy na rynku.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Bytomia jest
Elektrociepłownia Szombierki.
Galeria/video
Artykuły archiwalne
Bytom, Kultura

Dni Otwarte Wydziału Teatru Tańca w
Bytomiu
Pokazy spektakli oraz egzaminów, otwarte próby, warsztaty, a
także spotkania z wykładowcami i studentami złożą się na Dni
Otwarte Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych.
Impreza potrwa od 22 do 23 lutego.
To będą wyjątkowe dla
Bytomia dni otwarte wydziału, którego funkcjonowanie w naszym…
14 lutego 2020 2 min read
Bytom, Mieszkańcy

Prace Społecznie Użyteczne szansą
dla bezrobotnych
Ponad 350 tys. zł przeznaczy w tym roku Bytom na Prace
Społecznie Użyteczne. Program realizowany jest w od 2008 roku
i cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak
i osób poszukujących pracy. Daje on szanse zarówno ludziom,
którzy są od wielu lat bezrobotni, jak i…
13 lutego 2020 2 min read
Bytom, Kultura

Wiosenny repertuar Opery Śląskiej
Dramat władzy i miłości oraz emocje uwolnione w tańcu. To
wszystko zobaczymy na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu już w
marcu i kwietniu. W repertuarze m.in. dwa wznowienia, gala
baletowa i spektakle w ramach Fryderyk Festiwal 2020. Marzec
na deskach Opery Śląskiej rozpocznie się prezentacją…
13 lutego 2020 4 min read
Bytom, Mieszkańcy

Weź udział w spacerze badawczym
Jak powinno wyglądać miasto? O tym Krzysztof Habdas z Wydziału
Architektury będzie rozmawiał z mieszkańcami 17 i 24 lutego
podczas spacerów badawczych. Są one elementem prac nad tzw.
uchwałą reklamową. W najbliższy poniedziałek (17 lutego)
spacer rozpocznie się o 11.00. Trasa będzie przebiegać od
Rynku,…
12 lutego 2020 1 min read
Bytom, Gospodarka i Inwestycje

Bytom wykupił
Arradzie

nieruchomości

po

10 lutego zostało podpisane oświadczenie o wykonaniu prawa
pierwokupu 3 budynków i 101 mieszkań po upadłej spółce Arrada.
Tym samym za kwotę 5 mln zł gmina Bytom stała się właścicielem
tych nieruchomości – poinformowano podczas konferencji
prasowej. Zgodnie z zapowiedziami, skorzystaliśmy z prawa
pierwokupu nieruchomości…
12 lutego 2020 2 min read
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Odznaczenia państwowe za 50 lat
małżeństwa
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeństwa, przyznawanym przez
Prezydenta Polski, zostało odznaczonych 7 par z naszego
miasta. Wręczył je prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. W gronie
jubilatów znaleźli się: Zofia i Ryszard Kaźmierczykowie,
Mariana i Lucjan Kurkowie, Jadwiga i Adam Pacholczykowie, Anna
i Rafał Siekierkowie, Anna i…
12 lutego 2020 1 min read
Bytom, Mieszkańcy

100 lat temu rozpoczął działalność
Polski Komisariat Plebiscytowy
Jego głównym celem było prowadzenie akcji propagandowej, która
miała przekonać jak największą liczbę mieszkańców Górnego
Śląska za przyłączeniem tych ziem do Polski. Dokładnie 100 lat
temu, 12 lutego 1920 roku w Bytomiu rozpoczął działalność
Polski Komisariat Plebiscytowy, którego siedziba znajdowała
się w nieistniejącym już hotelu…
12 lutego 2020 3 min read
Bytom, Mieszkańcy

Uczniowie baletówki z wiedeńskim
Grand Prix!
Aż pięcioro uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w
Bytomiu stanęło na podium European Ballet Grand Prix Wienna
2020. Oceniało ich międzynarodowe jury składające się z
dyrektorów najlepszych szkół baletowych na świecie. W
konkursie brało udział ponad 200 uczniów z całego świata, a
Bytom reprezentowała 16-osobowa delegacja….

12 lutego 2020 1 min read
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